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CHÍNH SÁCH THU VÀ QUẢN LÝ THU LIÊN
QUAN ĐẾN TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN Ở

VIỆT NAM

TS. LÊ QUANG THUẬNHà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014
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Bài trình bày là quan điểm riêng của tác giả, không đại diện cho tổ chức,cá nhân nào. Mọi góp ý xin liên hệ lequangthuan1971@gmail.com

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Vị trí, vai trò của các khoản thu từ tài nguyêntrong hệ thống chính sách thuế và cơ cấu thuNSNN ở Việt Nam2. Phân tích chính sách thu và quản lý thu liênquan đến tài nguyên ở Việt Nam3. Một số hàm ý chính sách
2

1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CÁC KHOẢN THU TỪ TÀI NGUYÊN

• Hệ thống thuế của Việt Nam hiện nay1) Thuế giá trị gia tăng2) Thuế tiêu thụ đặc biệt3) Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu4) Thuế thu nhập doanh nghiệp5) Thuế thu nhập cá nhân6) Thuế tài nguyên7) Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp8) Thuế sử dụng đất nông nghiệp9) Thuế bảo vệ môi trường10) Thuế môn bài11) Các khoản phí và lệ phí
3
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1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CÁC KHOẢN THU TỪ TÀI NGUYÊN

• Các khoản thu liên quan đến tài nguyên hiện
nay:

1) Chính sách thuế tài nguyên;
2) Chính sách thuế TNDN đối với doanh nghiệp khai thác
tài nguyên;

3) Chính sách thuế GTGT đối với tài nguyên;
4) Chính sách thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với tài
nguyên;

5) Thuế bảo vệ môi trường;
6) Các khoản phí và lệ phí;
7) Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

4

1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CÁC KHOẢN THU TỪ TÀI NGUYÊN

 Số thu ngân sách từ tài nguyên ngày càng tăng.
 Số thu từ dầu khí chiếm tỷ trọng lớn, kể cả sotổng thu NSNN cũng như so GDP.
 Năm 2012, số thu từ dầu thô chiếm khoảng19% tổng thu NSNN, tương đương 4,3% GDP.
 Tổng thu thuế tài nguyên so tổng thu NSNNtăng từ 4,26% (2009) lên 5,58% (2012).
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1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CÁC KHOẢN THU TỪ TÀI NGUYÊN

 Số thu từ thuế tài nguyên bình quân 2010-2012khoảng 5,54 tổng thu ngân sách, trong đó:
 (i) Số thu thuế tài nguyên từ dầu khí chiếm 84%tổng số thu thuế tài nguyên;
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1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA CÁC KHOẢN THU TỪ TÀI NGUYÊN

 (ii) Số thu thuế tài nguyên ngoài dầu thô chiếm16% tổng số thu từ thuế tài nguyên, bao gồm: sốthu thuế tài nguyên từ nhóm khoáng sản khôngkim loại chiếm khoảng 10%; số thu thuế tài nguyêntừ nhóm khoáng sản kim loại chiếm khoảng 1,75%;số thu thuế tài nguyên từ nhóm nước thiên nhiênchiếm khoảng 2,7%; số thu thuế tài nguyên từ sảnphẩm rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên và tài nguyênkhác chiếm 1,47%.
7

CƠ CẤU THU MỘT SỐ KHOẢN THU SO TỔNG THU NSNN
GIAI ĐOẠN 2001-2013
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Nguồn: Tính toán từ số liệu ngân sách được công bố công khai. Số 2013 là ước thực hiện

CƠ CẤU THU MỘT SỐ KHOẢN THU SO GDP GIAI
ĐOẠN 2001-2013
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SỐ THU THUẾ TÀI NGUYÊN TỪ DẦU THÔ VÀ TÀI
NGUYÊN KHÁC 2009-2012 (% GDP)
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2. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THU VÀ
QUẢN LÝ THU LIÊN QUAN ĐẾN TÀI
NGUYÊN
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2.1 CHÍNH SÁCH THUẾ TÀI NGUYÊN

 Chính sách thuế tài nguyên được áp dụng từ ngày7/1/1991 theo Pháp lệnh Thuế tài nguyên ngày 30tháng 3 năm 1990;
 Pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi) ngày16/4/1998, có hiệu lực thi hành từ 1/6/1998;
 Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998 đã được sửađổi, bổ sung năm 2008 cho phù hợp với thực tiễnphát triển và yêu cầu quản lý, khai thác tài nguyên.
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2.1 CHÍNH SÁCH THUẾ TÀI NGUYÊN

 Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày25/11/2009, có hiệu lực từ ngày 01/7/2010, thay thếPháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998 đã kế thừa, luậthoá các quy định của pháp luật về thuế liên quan đếntài nguyên; khắc phục những mặt hạn chế của chínhsách thuế tài nguyên; tăng cường quản lý nhà nướcđối với tài nguyên, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợplý, tiết kiệm và có hiệu quả; bảo vệ môi trường; gópphần đảm bảo ổn định nguồn thu ngân sách nhànước.
13

2.1 CHÍNH SÁCH THUẾ TÀI NGUYÊN

 Ngày 16/12/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hộiđã ban hành Nghị quyết số712/2013/UBTVQH13 về việc ban hành biểumức thuế suất thuế tài nguyên, có hiệu lực thihành từ ngày 1/2/2014, thay thế Nghị quyết số928/2010/UBTVQH12 ngày 19/4/2010 củaỦy ban Thường vụ Quốc hội.
14

2.1 CHÍNH SÁCH THUẾ TÀI NGUYÊN

 Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày16/12/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điềuchỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên đối với mộtsố loại tài nguyên, áp dụng từ ngày 1/2/2014
 Đối với Nhóm khoáng sản kim loại: Sắt, tăng từ10% lên 12%; Ti-tan, tăng từ 11% lên 16%;Vonfram, antimoan, tăng 10% lên 18%;Đồng, tăng từ 10% lên 13%.
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2.1 CHÍNH SÁCH THUẾ TÀI NGUYÊN

 Đối với nhóm khoáng sản không kim loại: Đá, sỏi:tăng từ 6% lên 7% (cho phù hợp với mức thuế suấtcủa đá nung vôi và sản xuất xi măng); Trong đó, táchriêng đá hoa trắng và quy định mức thuế suất đối vớiđá hoa trắng là 9%; Cát, tăng từ 10% lên 11%; Cát làmthủy tinh, tăng từ 11% lên 13%; Đất làm gạch, tăng từ7% lên 10%; A-pa-tít (apatit): tăng từ 3% lên 5%;Thanan-tra-xít (antraxit) hầm lò: tăng từ 5% lên 7%; Thanan-tra-xít (antraxit) lộ thiên: tăng từ 7% lên 9%; Thannâu, than mỡ: tăng từ 7% lên 9%; Than khác: tăng từ5% lên 7%.
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2.1 CHÍNH SÁCH THUẾ TÀI NGUYÊN

 Phương thức thu thuế tài nguyên ở Việt Nam làphương pháp dựa vào giá trị tài nguyên. Theo đó, sốthuế tài nguyên phải nộp được tính trên sản lượng tàinguyên tính thuế, giá tính thuế và thuế suất (tỷ lệ %).
 Quy định về mức thuế suất đã đảm bảo nguyên tắc“tài nguyên không có khả năng tái tạo” thì áp dụngmức thuế suất cao, “tài nguyên có khả năng tái tạo” thìáp dụng mức thuế suất thấp.

17

2.1 CHÍNH SÁCH THUẾ TÀI NGUYÊN

 So với một số nước, mức thuế suất thuế tài nguyên ở ViệtNam ở mức cao hơn.
 Tuy nhiên, tỷ trọng thu NSNN còn thấp.
 Giá tính thuế chưa hợp lý
 Quản lý sản lượng khai thác chưa chặt chẽ.

18
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2.2 CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN

 Mức thuế suất phổ thông hiện hành là 22%, ápdụng đối với thu nhập từ hoạt động khai tháckhoáng sản thông thường.
 Đối với thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thămdò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm kháctại Việt Nam thì mức thuế suất thuế TNDN từ 32%đến 50%.
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2.2 CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN

 Đối với các mỏ tài nguyên bạchkim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đấthiếm áp dụng mức thuế suất 50% (trường hợp cácmỏ có từ 70% diện tích được giao trở lên ở địa bàn cóđiều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danhmục địa bàn ưu đãi thuế TNDN thì áp dụng mức thuếsuất 40%.
 Việc áp dụng mức thuế suất thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động tìmkiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác cao hơn mứcthuế suất phổ thông đối với thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanhkhác là phù hợp với thông lệ quốc tế.
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2.3 CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT

 Thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm là tàinguyên, khoáng sản khai thác là 10%.
 So sánh chính sách thuế GTGT của Việt Nam với chínhsách thuế GTGT của nhiều nước trên thế giới chothấy, về cơ bản, chính sách thuế GTGT của Việt Namkhông có sự khác biệt.
 Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều nước trênthế giới đã điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT, đặcbiệt là các nước thuộc Liên minh Châu Âu.

21



10/8/2014

8

2.4 CHÍNH SÁCH THUẾ XNK

 Sử dụng công cụ thuế xuất khẩu nhằm hạn chế xuấtkhẩu khoáng sản là nguồn tài nguyên không tái tạo đểbảo vệ nguồn tài nguyên và khuyến khích xuất khẩusản phẩm tinh chế, sử dụng chính sách thuế xuất khẩuđối với tài nguyên làm công cụ điều tiết thu ngân sáchlà đúng đắn và phù hợp với mục tiêu phát triển bềnvững.
  Tình trạng xuất khẩu lậu tài nguyên là do công tác quản lýkém hiệu quả
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2.5 THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 Mục tiêu: là khuyến khích phát triển kinh tế gắn vớigiảm ô nhiễm môi trường; nâng cao ý thức bảo vệ môitrường của toàn xã hội, động viên hợp lý đóng gópcủa xã hội để giải quyết vấn đề môi trường, thực hiệnmục tiêu phát triển bền vững.
 Áp dụng thuế bảo vệ môi trường đối với khai thác, sử dụngtài nguyên  khoáng sản là phù hợp với thông lệ quốc tế nhằmgiảm ô nhiễm môi trường, hướng tới tăng trưởng xanh và pháttriển bền vững.
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2.6 CÁC KHOẢN PHÍ VÀ LỆ PHÍ

 Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khai tháckhoáng sản;
 Phí bảo vệ môi trường đối với khai tháckhoáng sản;
 Phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khaithác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thảivào nguồn nước và hành nghề khoan nướcdưới đất;
 Thủy lợi phí.
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2.7 TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 Tổ chức, cá nhân khi khai thác khoáng sản phảinộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
 Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xácđịnh trên cơ sở giá, trữ lượng, chất lượng khoángsản, loại hoặc nhóm khoáng sản, điều kiện khaithác khoáng sản.
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QUẢN LÝ THU LIÊN QUAN ĐẾN TÀI NGUYÊN

 Cơ chế tự khai, tự nộp
 Thiếu cơ chế quản lý đảm bảo công khai, minhbạch nên việc quản lý thu liên quan đến tàinguyên phụ thuộc vào sự kê khai, nộp thuế củatổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên.
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3. MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

 Giá tính thuế;
 Quản lý sản lượng khai thác
 Tăng cường công khai minh bạch: trữ lượng, tổngsản lượng khai thác, tổng lượng xuất khẩu, giá trịtương ứng;
 Dành một tỷ lệ nhất định cho các thế hệ tương lai.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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